
1 
 

Μέσα στον Καθρέπτη 

Πεξίιεςε. 

Μηα νηθνγέλεηα πεγαίλεη γηα δηαθνπέο ζην εμνρηθό πνπ κόιηο έρνπλ αγνξάζεη. Σελ 

εξεκία ησλ δηαθνπώλ ηνπο όκσο αλαζηαηώλνπλ νη αλεμήγεηεο εμαθαλίζεηο παηδηώλ 

από ηηο γύξσ πεξηνρέο. ύληνκα ζα κάζνπλ όηη απηά ηα πεξηζηαηηθά ζπκβαίλνπλ γηα 

αξθεηό θαηξό θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ ππνηηζέκελε ύπαξμε ελόο πλεύκαηνο. Ο 

κηθξόο ηνπο γηόο θαίλεηαη όηη ζα είλαη ην επόκελν ζύκα. Αιιά πνηνο είλαη πξαγκαηηθά 

ν ζύηεο;  
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ΚΗΝΗ 1 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ ΠΡΩΙ/ ΚΗΠΟ 

Τν παιηό αξρνληηθό ζηέθεηαη απνκνλσκέλν ζθαξθαισκέλν ζηνλ βξάρν λα αγλαληεύεη 

ηελ ζάιαζζα. Ο  θαηαπξάζηλνο θήπνο ηνπ ρσξίδεηαη κε έλαλ θξάθηε από ην ζθνηεηλό 

δάζνο. Τελ ραιαξσηηθή ζησπή ζπάεη μαθληθά ν ήρνο ελόο απηνθηλήηνπ. Τν απηνθίλεην 

κπαίλεη κέζα ζηνλ θήπν θαη ζηακαηάεη. Οη πόξηεο αλνίγνπλ θαη κηα ηεηξακειήο 

νηθνγέλεηα βγαίλεη από κέζα. Ο κεγάινο γηόο ν Γηάλλεο γύξσ ζηα 15 παίξλεη ην 

πνδήιαην γηα κηα βόιηα. 

   ΜΗΣΔΡΑ 

Δ, γηα πνύ ην βαιεο; 

   ΓΙΑΝΝΗ  

Γεηα…… 

   ΜΗΣΔΡΑ 

Μα…. 

Ο γηόο έρεη ήδε απνκαθξπλζεί αξθεηά. Οη γνλείο ρακνγειώληαο θνπλάλε ζπγθαηαβαηηθά 

ην θεθάιη.  

Ο κηθξόηεξνο γηόο, Παύινο, γύξσ ζηα 3 απνκαθξύλεηαη πεξπαηώληαο κέζα ζηνλ θήπν. 

Κξαηάεη κηα κηθξή κπάια ηνπ ηέληο. Τελ πεηάεη έμσ από ηνλ θξάρηε κέζα ζηε ππθλή 

ζπζηάδα ησλ δέληξσλ.  Η κεηέξα ηνλ πιεζηάδεη από πίζσ θαη ηνλ παίξλεη αγθαιηά. 

 

ΚΗΝΗ 2 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΠΡΩΙ/ΠΙΣΙ 

Οη γνλείο μεθηλνύλ λα βάδνπλ κέζα ζην ζπίηη ηηο βαιίηδεο θαη ηα πξάγκαηά ηνπο. 

Αλνίγνπλ  ηα άδεηα ληνπιάπηα ηεο θνπδίλαο. 

   ΜΗΣΔΡΑ 

Μάιινλ πξέπεη λα πάκε γηα πξνκήζεηεο…. 

 

ΚΗΝΗ 3 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΠΡΩΙ/ΦΟΤΡΝΟ 
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Οη γνλείο κπαίλνπλ καδί κε ηνλ Παύιν ζηνλ κηθξό παξαδνζηαθό θνύξλν ηνπ ρσξηνύ. Η 

θνπξλάξηζζα κηα ζηξνγγπιή ρσξηάηηζζα θάζεηαη ζην κνλαδηθό ηξαπέδη κε ηηο 

γεηηόληζζεο. Μόιηο κπαίλνπλ κέζα έξρεηαη ρακνγειαζηή λα ηνπο εμππεξεηήζεη. 

   ΦΟΤΡΝΑΡΙΑ 

Καιώο ηνπο! Δληάμεη ηαθηνπνηεζήθαηε; Δζύ κηθξνύιη, έια λα πάξεηο έλα 

θνπινπξάθη. 

   ΜΗΣΔΡΑ 

Μόιηο θηάζακε. Ήξζακε λα πάξνπκε κεξηθά πξάγκαηα γηα ην ζπίηη. 

   ΦΟΤΡΝΑΡΙΑ  

Όηη ζέιεηε.  

   ΜΗΣΔΡΑ 

Έλα ρσξηάηηθν. Aπηή είλαη ε σξαία θέηα… 

Η θνπξλάξηζζα θνπλάεη ην θεθάιη ηεο κε λόεκα. 

Βάιε κνπ θαη έλα θηιό από απηή… 

Η θνπξλάξηζζα ελώ ηνπο ζεξβίξεη.. 

   ΦΟΤΡΝΑΡΙΑ 

Γελ πηζηεύσ λα κελ καο έξζεηε ζηνλ γάκν ην άββαην ε; 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Θα ‘ξζνπκε νπσζδήπνηε. Γελ ζα ράλακε ηέηνην  γιέληη. 

Οη γνλείο πιεξώλνπλ, θαη κε ηνλ Παύιν από ην ρέξη βγαίλνπλ από ην καγαδί. Η 

θνπξλάξηζζα πιεζηάδεη ηηο άιιεο γπλαίθεο ζην ηξαπέδη. 

   ΦΟΤΡΝΑΡΙΑ 

Δίλαη νη θαηλνύξγηνη, ζην θηήκα ηνπ ηέξγηνπ. 

   ΓΤΝΑΙΚΑ 1 

Α, θαιά ην θαηάιαβα. Καιά θαη πσο.. 

Πξηλ ηειεηώζεη ηελ πξόηαζε ηεο κπξνζηά από ην καγαδί πεξλάεη έλα πεξηπνιηθό. Η 

θνπξλάξηζζα αλήζπρε πιεζηάδεη ην ηδάκη. Μηα γηαγηά κνλνινγεί ρσξίο νη άιιεο λα ηεο 

δίλνπλ ζεκαζία. 

Τν αζηπλνκηθό απηνθίλεην ζηακαηάεη ιίγν πην πέξα κπξνζηά από έλα ρακειό ζπίηη. Οη 

γπλαίθεο αλήζπρεο παξαθνινπζνύλ πίζσ από ην ηδάκη θαη κία ζηέθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ 



4 
 

καγαδηνύ. Οη γνλείο κόιηο έρνπλ βάιεη ηνλ Παύιν ζην απηνθίλεην θαη γπξίδνπλ κε 

έθπιεμε λα δνπλ ην αζηπλνκηθό απηνθίλεην. Η γπλαίθα ζηελ πόξηα βάδεη ην ρέξη ηεο 

ζην ζηόκα. 

   ΓΤΝΑΙΚΑ 1 

Ωρ Παλαγηά κνπ. ηελ Μαξίθα πάεη. Ωρ ν Υξεζηάθεο. 

Βγαίλεη από ηνλ θνύξλν θαη ηξέρεη πξνο ην ζπίηη. Κάπνηνη αθόκα πεξαζηηθνί 

ζηακαηάλε. Από ην ζπίηη κηα γπλαίθα εκθαλίδεηαη λα θιαίεη. Ο αζηπλνκηθόο ζηνλ 

αζύξκαην ζπδεηάεη κε ην θέληξν. 

ΚΗΝΗ 4 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΜΔΗΜΔΡΙ/ΓΡΟΜΟ 

   ΦΟΤΡΝΑΡΙΑ 

Αρ, πάεη ην παηδί. 

Οη γπλαίθεο καθξηά θιαίλε. Η θνπξλάξηζζα πιεζηάδεη. Ο Παηέξαο ηελ ξσηά. 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Ση έγηλε; 

   ΦΟΤΡΝΑΡΙΑ 

Άζηα. Σνλ κηθξό θαη ηα κάηηα ζνπ. 

Ο παηέξαο έθπιεθηνο ζηακαηάεη έλαλ πεξαζηηθό πνπ έξρεηαη από ην ζπίηη. 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Ση έγηλε; 

   ΠΔΡΑΣΙΚΟ 

Υάζεθε θαη δεύηεξν παηδί. Πάιη ηα ίδηα ζα έρνπκε. Άζηα…. 

Ο πεξαζηηθόο θεύγεη αλήζπρνο ελώ ν παηέξαο κπαίλεη βηαζηηθά ζην απηνθίλεην θαη 

βάδεη κπξνζηά  

ΚΗΝΗ 5 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΜΔΗΜΔΡΙ/ΦΟΤΡΝΟ 

Η γηαγηά είλαη ε κνλαδηθή πνπ δελ έρεη ζεθσζεί από ηελ θαξέθια ηεο. Λέεη ςηζπξηζηά 

   ΓΙΑΓΙΑ 

Θύκσζε…… 
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ΚΗΝΗ 6 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΜΔΗΜΔΡΙ/ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 

   ΜΗΣΔΡΑ 

Μα θαιά ηη έγηλε; 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Γελ θαηάιαβα αθξηβώο. Κάηη κε έλα παηδί. Θα έξζσ θάπνηα ζηηγκή λα κάζσ. 

ΚΗΝΗ 7 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΑΡΓΑ ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ/ ΠΙΣΙ 

Η κεηέξα είλαη ζηελ θνπδίλα θαη ζηξώλεη ην ηξαπέδη. Από ην βάζνο ηνπ ζπηηηνύ 

αθνύγεηαη έλαο επαλαιακβαλόκελνο ελνριεηηθόο ζόξπβνο. 

   ΜΗΣΔΡΑ 

Ωρ όρη πάιη. 

Φεύγεη από ηελ θνπδίλα θαη πιεζηάδεη ην κπάλην όπνπ ρηππάεη ην παξάζπξν. Τν θιείλεη 

θαη ην αζθαιίδεη. 

ΚΗΝΗ 8 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ ΑΡΓΑ ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ/ ΠΑΡΑΛΙΑ 

Ο παηέξαο κε ηα δύν αγόξηα βγαίλνπλ από κηα βάξθα θαη ηελ ηξαβάλε ζηελ αθηή. Ο 

κηθξόο Παύινο βξίζθεηαη κέζα ζηελ βάξθα θαη θαίλεηαη λα δηαζθεδάδεη. Σηελ αθηή ιίγν 

πην πέξα έλαο δύηεο βγάδεη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ. 

   ΓΤΣΗ 

Καιεζπέξα, Πσο πήγε ην κπάλην; 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Πάξα πνιύ σξαία ε ζάιαζζα ζήκεξα ήηαλ ηέιεηα. 

   ΓΤΣΗ 

Σώξα είλαη όηη πξέπεη γηα έλα πνηάθη. Ση ιεο ζα ‘ξζεηο από ην καγαδί; 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Μπα, ζήκεξα δελ ην βιέπσ, από αύξην. 

   ΓΤΣΗ 
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Όπσο ζέιεηο. Άληε θαιό βξάδπ. 

   ΠΑΣΔΡΑ 

Άληε γεηα. Σα ιέκε γηαηξέ. 

ΚΗΝΗ 9 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΒΡΑΓΤ/ΚΗΠΟ 

 

Τν απηνθίλεην θηάλεη ζηνλ θήπν ν παηέξαο κε ηα δύν αγόξηα βγαίλνπλ από κέζα 

γειώληαο. Από κηα ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ θήπνπ ην κπαιάθη ηνπ Παύινπ θπιάεη μαλά 

κέζα ζηνλ θήπν. 


